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ЕОРОТЬБА ЗА ЗАКОН ПРО ПРА Щ 
ВАШИНГТОН, —, Підчас дебати в сенаті над 

законопроектом Б і̂ека и Крнерія про довжину, пра-
ці ії заплату .сказав сенатор, .Гвілер, щО ‚ўрядниќй 
Американської ^феЖерацдї Драці .вйкл^ак^т.ь ‚те'дє-
фоном ріжних сен^т.ог)ів і просять їх відіслати про-
ект назад до комітет`е . ‚ , ; . ....... ; ! і , ,.... .. 

На те сенатор Блек,гзаявив, що,він, чув, пр9, Щ 
поголоски й тому він закликав телефоном Зйдиема 
Гріна, предсідника.Фе^г)ації, і.цей ‚сказав,.‚йому,.що 
урядники Федерації такого, це домагаються.. :Бл^к 
остерігав сенаторів, що як.врнивїдішлірть .гіроект 
назад до комітету, то він вернеться ще гірший, ніж 
Є ТЄПЄр. ч ..,.., .л . і . . . . ѓѓй №Нѓі 

Грін заявив потім; газетярам, що він це дома-
гався відіслання законопроекту,до-,‚комітету,, ..:..г.,,, 

У той самиці час у палаті послів ішла .боротьба 
між прихильниками проекту, що добивалися, лри-
спішення дебати над проектом і голосування,.,т,а 
противниками, що. . домагаються . скорого покін-
чення сесії та розпуску конгресу на вакації. 

НОЙЙИ ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ 
ОКЕАН. 

Г " і ' Л -

.— У заливі міста Ботвуд, Нова 
Фунляндія, осдв Літак „Пан а-
м'ерикен ‚К^гіер, . Щ';,, вщџ-
чивши^ nepjiiy частину свого 
даЩр п $ џ є, д є т. у щ н а д 
Ат^янтнк з Порт Вашингтоні 
Донѓ ^йленд, до Фойнеса, в Ір-
ляндії. . '. : -

^ ІЙЕРТЌ^ЩП^АВУ БОГЌ 
СЛУЖЕЙНЯ В CttP. 

``` Трка вбитого маршала Ту-
хачевськрго замовила поми-
нальне. богослуження за його 
дуіііу й 7 розстріляних Генера-
лів. Попа, що відправив це бо-
гослуження, Бумаґіна, розстрі-

БОРОТЬБА ЗА РОБІТНИЧТЙЙ ЗАКГОгі У СТЕЙТО-
ВІЙ ЛЄҐІСЛЯТУРЇ МІШІҐЕЙУ. 

ЛЕНСИНҐ (Мішіген). — Сенат стейтов.ої лєґі-
слятури, скликаної на спеціяльне засідання для роз-
гляду стейтового закону про промислові відносини, 
відмовився зміняти цей закон. Тоді стейтовий ґу-
бернатор Морфі заветував старий закон. . . . 

Потім губернатор заявив, що він вне,се в кон-
гресі проект у зміненій формі. . 

ПОЖАР КОРАБЛЯ СПРИЧИІНЯЄ СМЕРТЬ 
ЛЮДЕЙ. 

БОЛТИМОР. — У заливі Чізепік, при гирлі ріки 
Латапско, занявся в четвер, вечором корабель ^‚Ситі 
оф Болтимор" ,̂ власність підприємства ^‚Чізепік 
Стімшип'Компаній, що ВиЃхав був"з' цього Ш).рт# в̀е.-
чором д^о^Нррфовку з понад сто пасажирами й 
пятьдесятьма" моряками залоги. 

Понад сто рятункових човнів прибережної сто-
рожі й воєнної.фльоти пустилися на рятунок. горі-
ючому кораблеві й забрали людей з горіючого Ко-
рабля, що"Добився. до Бейсайд Біч г осів при.березі, 
горячи до'самої лінії води. З порівняння лісти.лю-
дей на кораблі зо списом вирятуваних показується, 
що досі ще не'знайдень, коло 20 осіб. З моря вже 
добуто дві особи. 
ЖУРБА УРЯДУ ЗА АМЕРИКАНЦІВ У ТІЄНЦІНЬ 

ВАШИНҐТОН.-^Департамент стейту займаєть^ 
ся живо долею- американських горожан, що тепер 
знаходяться в.,Тієнціні,..в Китаю,.Щ9л Щ звісно,,,був 
сценою повітряного нападу японських лЄтунів. 

За цодання.ми депа,ртамен,ту с.тейту, в.ТІ'єнцІні 
й околиці' є теп'ер 626 америка'нських горожан. 

;' , НОВА ЯІЗВА НА ФАРМАХ. 
ҐРІНВУД (Ню й'орќ). — ФарМери повіту .Ст'ю-

бсн занепокоєні. появою страшного ворога ріль-
ІІИХ плодів, що зветься „армі ворм". 

Рільнича колегія при Корнельськім універси-
л"еті доносить про поширення цїєТ язви і в інших 
повітах. ЃІрофесори колегії радя'ть фагзмерам т!ру-
їти xpodalia відповідною трійливою мі'шаниною, 
котру робиться з 50 фунтів отрубів, 1 фунта „соді-
юм арсенайт", д в̀ох частин патоки й півтора гальо-
на води. Цю мішанину треба розсипати по дорозі 
хробака. 

БОРОТЬБА МЇЖ ІЮНЇЯМЙ МОРЯЌіВ. 
НЮ ЙОРЌ..— Джозеф Корегі, один з урядни-

ків нової юнії моряків, звязаної з Комітетом Проми-
слової Організації, заявив на конституційних збо-
рах юнії, що урядники юнії'корабельних вантажни-
ків, звязаної з Американською Федерацією Праці, 
заявили йому, що юнія корабельних вантажників і 
Американська Федерація Праці будуть поборювати 
К)нію Комітету Промислово'ї Організації навіть при 
організуванні тих морських робітників, котрих фа-
хові юнії Федерації Праці досі не організували. 

З КАМПАНІЇ Уряду ПРОТИ Р І Е Ш І Ќ 
- НЮ ЙОРЌ.. — .Підчас розсл'іду ф)едерадьного, 

сУду проти ріекетерів^.пані-.М, Б. Джаспон.з; Гр.ейт 
Неќў, Лонг, Айле,нд,, відмовилася давати якінебудь 
відновіди на й$гіитй ;Тірокуратора. . ..,;. -

На процесу пр.оти так званого .курячого рекету 
в місцевім стейтовїм суді виявилося, ЩО ОДНОГО 3. 
вловних свідків, процесу^ стейтова поліція стерегла 
в день і в ночі 6 місяців.' 

ЩЕ НЕ НАВЧИЛИСЯ ПЃОВИВАТИЃ. 
ТУЛСА (Оклагома). — Лікарі винялй з горла 

9-місячного Бойла Дайа сильно заржавілу іііпиль-
КУ безпеченства. Лікарі ка^жуть, що шпилька стир-
цала в горлі дитини 6 до 8 міся'ців. Відкг)йто 'п пгЗи 
помочі промінів „екс", коли` дитину лривезенр гдо 
шпиталю, щоб вилікувати її з тяжкого дихання. 

ляли. 

НИЙ ТІА'ЃР У НІЏ ЙОРЌУ. 

До Ню Иорку пр^був дра-
матичний гурток болгарського 
національного театру в числі 
25 осіб. Цей театр Іфінансч^о 
піддержує болгарсь{ий 'уряді$ 
за кордон він виїздить в ціли 
болгарс`ької' пропаганди... За-
раз по приїзді до #Тю' Йорќу 
його офіційно прйвитав гіо-
садниК Ля Гвардія.І По'тім ар '"^^"бу?и не приняли таких 

СТИПЕНДІ'Я Д Л Я П'СІВ. 

І і Гол9В9.. „^іжнародньої . Л(г.и 
-Гуманіхаризму'' Міс ЛІНД ;Дав 
монастиреві на горі. св.,, ђер,-
царда,,в, Альпах-.коло 25.Q00. зл: 
цџ будову обширнрї й pjiar 
люванрї шопа.уа на ‚відживу 
відомих рятівничих псів. 

1Т1АЛіЙСііко!яг^ҐЛІЙСЬКі 
РОЗ`МОВИ. 

Англійський премієр Чем-
берлен мав з італійським амба-
садором Ґрандієм півтораго-
динну розмову, яка закінчила-
ся поправою італійсько-ан-
ѓліиських^відносин. Англ'ійські 
газети приписують тій розмові 
велику вагу та висказують на-
дію, що вона вирве- Італію 
зпід німецьких впливів. 

ЧИЮ ДИ'ТИНУ ШЗДШиі 
ЦИГАНИ? : ! ; " 

В Любартов! на Х'олмщині 
підчас контролі циганськбѓо 
обозу знайшли дівчинку Аню-
ту (Анну), яку тому 6' літ 
вкрали цигани в однім селі 
на. сході. Вона має` 9 літ, 
струнќа^ лице подовгасте, 
сильно опалене, шатинка, о-
чі пивні. Дівчинка не памя-
тає села, звідки, походить. 

ПЛАВНИД І ЗАМІСЦЬ х МОР-̂  

і;.АііГлійськиуй'' чаойлйс . ‚Д`ђй: 
лі Мейл`^.подає .ревеляці.йний 
опис , зіа^асуваііня , плавника 
(.бон) ^ам#ДЬ..морських.ЛІХТДЇ 
рень,. ^Студент, .діверпулсђк()ї 
політехнік.и,. 2.4-л.ітній Едвард 
Барон, винзйшов,до, довгих .і 
важких,., .експериментах ..плавѓ 
НДКІ. який,. нал;Цовнім..морі за-
с.тупдє знам^ииіР морські.ліjjr 
тарню й, одночасно ,є .прказни-
Крм ‚для трансокеанічних ко-
раб^лів... - .. ;; . . . . 

Конструкдія иоврг.о ідеадь,-
нргр ‚плавника .Діроста,;брскла-
дається з кількох, е,лектр,ичних 
батерій j - кіт(ьк^нацятьрх пли-
трк. СПЄЦІЯ.ЛЬНОГР j металюх до 
^ких,,.впйДЙ? Ш3Р 0КРем.І, Р-
твори денне світло. Під ВДЛИ; 
вом,, денного. .с,вІтл^т плитки 
'дор.чаться; І тоді .‚гасне авт.рма-
тичнр запальна' жаровќа. Вмно-
чі, к.рлиfскріз,ь ‚т^мнр,. пуіИтки 
т^ємни`чо^о металќу, po^uijiRgP.-
ірться .. і . тоді . ‚?Д^юф?^? 
'сил ьнйд .ясним ̂ світ^рм .̂ жа^`^-
ки, приміщені'на вершку плав"-
ника! і, . . . . _.м 
- Молодий винахідни^.і‡(іведе 
тепер гіереговори з. технічною 
ц О . Л Я пі? `Л'` _ г І}-`^` ЃТІ'Ї-управою одної фабричної .ля,-
ббраторік яка імовірно ,заку: 
'пить патент на продукцію .нр-
вого тиігіу' морськог'о плавни-

Винахід молодого студента, 
м'ає — на думку авт'оритетних 
'н'ау̀ к'рви'х кол — усі дані до 
найкращого успїхуї 

тисти подалися в прдо^я(Кпо 
кольоніях, у яких Цивуѓь" бол-
гарй; Торібнто (Ка^да), Діт-
ройт, Ак0он, Індіянаполіс і 
Пітсбурґ. 

З гірворотом. цей др"аматйчг. 
ний кружок затримається В 
Ню ?їорку 'і Дасть', у .' театрі 
Гекшер, гіята евеня і 104 вул., 
дві вистави: „Гушоверм. (бун-
тарі), 5-дієву драму болгар-
ського національного поета 
Івана Базова, яка представляє 
боротьбу болгарського народу 
проти турецької неволі, що 
тревал$ 500 літ; та „Майсто-

-рі", - (майстри), 4-діеву. драму 
болгарського поета Рахе Сто-
яііова, яка, розказуєГісторію і 
трагедію двох славних.балкан-
ських різьбарів у дереві та їх 
гарячу любрв, з одного боку 
до. різьби, а з другого до 
жінки. 

Це перша візита державно-
го театру до Америки, і з цеї 
нагоди американсіікий-..федег 
ральний театр. старається лсі : 

ми. силами піддержати ..своїх 
товаришів акторів з Болгарії, 
щоб ' їх візита "була вповні у-
дала..: ' ,. ,І 
. т^е^ед персона'лу цього бол-. 
гарського театру ^знаходяться 
деякі найкращѓ болгарські.арv 
тисти, як, наприклад, відомий 
в Европі Крустіч Сарафов, 
Володимир Трендафілов та 
Джордж Стаматов, майстер у 
віддаванні характерів. Серед 
жінок-артИсток на першому 
місці стоять: Олена- Снеїна, 
,Зйр.ка...-йорданова і Петті Ґер-
ганова. 

ПОІ(ОРбН СЕРБСЬКОГО 
ЃЃАТРШРХА`. 

. ‚Похорон ..сербського,,датрі-
ярха Варнаци, який,,п.омер.і.у 
часі ..великого.. релігійного ца.-
пруженйя в.ІЮго.славій прой: 
шов ..відносно спокійно. Щог 
правда, були вибухи ло дея-
ких містах, в в Сараєві,навіть 
були покалічили кілька осіб 
та вбили одну жінку, одначе 

,, .Такіім "Найкращим `мрюром 
Є: лщське'- серце. Хоч- вапа-
цього,м.от6ру не більша як ЗО 
ґрамів' —'І цей моторок пра-
ц'ює без упину 70і—80 літ..Ви-, 
датність його праці справді 
незв#чайнаі бо сер'це корчит'ь-
ся 60—80 разів на мінуту, що 
дає 100,000 рухів` на дѐ нь .і 40 
міліонів на рік. За 70 літ' жит-
тя бється серце 3 міліярди ра-
зів. За Кожним рухом серце 
витискає одну десяту - літра 
ќрови, що дає 7 літрі'в на мі-
нуту, 420 на гоДинў,' 10,000 
літрів денно, 3.5 міл. літрів за 
рік і 250 міліонів літрів за 70 
літ' життя.' ` ' ; " ' `' 

БАНДИТСЬКИЙ НАПАДЃ, 
...В -.селі. Кучаїв,, цов. Львів, 
місцеві поляки два рази^ррби 
ли наЬад. на студента. Мацеха, 
свідомого, українця, й проби-
ли Аого НРЖЄАІ в околиці шиї. 
Пізнішу його ще.й арещтува-
ли..Таксам.о. побили тяжко од-
HQT.O молодого свідомого се-
лянина. - - - - `" 

БИК.ЗБС)ЖБЙОЛІВ 
ЗО СПЕКИ. 

Разюшенйй 

форм, як то; дехто передбачав. 
У деяких кругах побоювалися, 
що ‚цей похорон. гртов стати 
товчком для революції. Ніхто 
з королівської, родини не був 
на тому похороні. 

Ж ^ Т Й ' П Р А Й й' 
Стенлі Зєлінський, 45-літній 

бікночист, упав з 12-го повер-
ху готелю Берклія в Ню Йор-
ку й забився на місці. Поліція 
каже, що він не вживав пасу 
безпеченства. Ї 

При чищенню вікна на 16-тім 
поверсі 28-поверхового буДйн-
ку при вул. Джан у Ню 
Йорќу, ` Джеймові Османові, 
38-літньому вікночистові, зїр-
вавс.я один бік пояса, ко-
трим він був причеплений 
до рами вікна. Осман повис 
на другім кінці пояса, ійо-
го крики почули люди з бу-
динку на противнім боці вули-
ці. Візвали пожарників .̀̀  і ці 
його втягнулиf"kb сер'ѐДИИЙ 
кімнати. ` 
. . . . . . . .: "``х`'.иі^ї-ї'-.. --.. 
ПОЖЕЖА 'В КООПЕРАТИВІ. 

В с'е'лі Турка, прв,: Ќ,Ьд9мия, 
вџбўхЏ .пож.еіж^,‡.будні}ќў^. 
ВйЛ^штайна,, .Вог̂ р.нь,. цере^-
нўцс`я:,на су сі д'ні,, доми і. зѓо^іч 
будинок ‚корперати?и ..„Вільна 
Спілка" з крамницею та 2Q ѓр-
спрдадств. Шкода. ДУже вели-
ка. Причина пожежі невідома. 

ТАЃГЧНА` СМЕРТЬ 

...‚В седі..Оріхшчдку..:брідсько.-
гр, ..првіту, (, ви б̂ухла псок.ежа 
одноч^снр;,в, трвбх загрродах: 

НАЙКРАЩИЙ- МОТОВИЛж4даі.я^Прг;оаичз,, А^нд ^а-
т)яс і.‚Цана, :Поцрв^ча^^^да 
'зіо `̂ррб ДНІ ,.згор) л и,,, з ^щ^щ-
'вим і мертвим ,̂ інв.ентар,^ н̀а: 

'Щко^у,,4,000. ,зл^ ЦрЛІційні до-1 

хрдження,,.tCTpep^^H,...U4p ІР-
гр.нь;, підц{ілив син і, пршкодо^ 
ванрго ( Ь?ан,а Лргірвцча, Ва: 
сИль, з особистрД ,пім(сти.. Па-
дій утік, до збррівськргр гір-
віту і' в селі Підберезя біля За-
лозець ПОВІСИВСЯ в лісі. . 

ЯК ЖИДИ БОЙКОТУЮТЬ 
ҐОІВ. 

. Львівський т̂ ижневик „Нове 
Се'ло;'.,.,̂ , 25,..nififie: .. , 

Недавно п^са^^^и. ripp;.j9, 
що ^жііди . постанрвгіли црий -̀
мат(и в'.рр^підрр^ємствах до 
пращ тіль.ки жцідІ.в, а. не:жи.-
дів усувати., Тепер на' (Д^ві^ 
сьќо'му, ри.нку можна" завва^и1 

т'и вже пе'рші' сліди цеї акції. 
Досі не. вшно було на .ринку 
ні'.однод.ркидівськр) „пер.екўп,-
ки".зі вриноіо, овочамц,й. т, ті. 
Неда'вно однак прявиіі^ся пєр-
ші жидівські пе'рекўгік`и. Всі 
жиди купую.ть.'ярину тільки в 
тих своїх перекупок. Коло на-
ших селянок і міш,анрк не 
.стрінете тепер .ні одного жи 

да, чи жидівки. На тім, стра-
тять немало наші пГдльвівські 

бик розірвав 
доглядача...обори,Тх.ужніцько.-
го..в Воютичах, Са,мбіріцина. В 
Оезнад і̂йндм^ 'с^анї відцезли 
жертву, 4б-літньрг6 А. Пціи-
'билка,' до' лічнйці в. Сам.борі. 
`Я`к ви'явйлрся, бик дістав ат̀ а-
кй; тііалу через сгіекў. 

селяни і міщани. За, те ми qp-
винні від'повісти ще біль'шим 
скріпленням клича „свій, до 
CBOJO". Побачимо тоді, хто на 
тім.виграє, як ў ї х крам'ницях 

Ji кишенях буде пусто. 

МОСКВА, -^Совєтська вдада арештувалахвш`о 
народнього. комісара, себто мінісдгра освіти, Бубног 
вау і відомого совєтського, письменника,: Бориса 
Пильняка. Бубнова арештували за те, що він.ні--
бито приняв такі шкільні підручниќй, які були злц-
жені в дусі „троцькізму".л Крім ‚двох вище згаданих 
арештовано ще. також редактора „За комуністічес-
коє прюсвєщеніє", Жербовського, й одного банков-
ця, Озерянського. Також названо .„ворогом t нарси 
ду" лсурнал, що ного .видавав .комісаріят освіти, 
„Пед`агоґічехкоє обозреніє", і вслід за тим ареш-
товано1 редакторів. 

J .). ото. {.`ґу)й -'V'- Л . її -.‚v я ѓ ; 
ГОЛОВОЮ КО^ГРЕСУ, В ЛОНДОНІ 

УКРАЇНЕЦЬ. v 
ЛОНДОН. — У половині ць'ого місяця відбу$-

с:я в Лондоні. 12-тйй конгрес національних'. мейшиН 
Европи. Головою конгресу вибрано україния-з Бу-
ко'в'ини^ посла В. Залозецького. Він виголосив інав-
гурацїйну промову. Від' атіГлійців пгіомовлялй лорд 
`Дікенсон, ѓОлова' Англьо-Укр'аїнського Комітету в` 
Лондоні, і полк. С. МалОн, секретар.того ком'ітету. 
На тОму конгресі була численно заступлена англій-
ська преса, яка друкувала про перебіг нарад дов`ші 
звідомлення. 

дбйушстйчш Х!УЛІҐА1ЙИ ЃУЛЙфТЬ'. 
ДРОГОБИЧ. — Комуністичні недобитки в Дро-

гобиччині починають знову підносити голову. По-
чалось від` села Грушова. Мандрівни'й український 
театр виставляв ў цьому селі пєсу „Шляхами н'а Со-
ловКИ". Як відомо, в цій пєсі представлені знуціай-
ня червоної Москви над сибірськими за̂ слашДя̀ мй: 
Це обурило московських наймитів і вони станули в 
'обороні диќбЃо московсько-азійського режіму й 
викликали з-приводу цього несамовиту авантюру. 
Виставу Треба було перервати. Та на цьдму не за-
кінчилося. З .Грушова Поїхав цей театр д'о До-
брівлян,: де винаймив салю в Народнім ДОмі. Ве-
чором 28 червня ц. р. відбувалася вистава „Наталка 
Полтавќа",' в часі якої прийшл'о д'о нового бандйт-
ського виступу комунарів. Вони вибили в НароД-
нім Домі вікна та побили до ќрови студента С. Я-
ворського. . 

кбгіЕРнМ БЎЃ №Шф. 
. ДАНЦЇҐ. — „Данціґер Нойсте Нахріхтен" nfe-

редруковують зміст статті д-ра Шмйвха п. з. „На-
родил держави на сході й півночі. Европи", в я'кій 
agTQP. ..Остаточно., доказує, що- славний астроном 
Аіикола Коперник був з походження німець. Копер-
ник відкрив, що земля не стоїть на-місці, т^льки о-
ре^таєть`ся довкр'уги своєї qci, а крім тогоі;ќрутйть-

`с,ся довкола сонця. Між німцям'и і пбляќами'від доВ-
гого часу ведуться суцеречки. про походження цьо-
го вченого астронома, що'поклав основи для ни-
нііііньої астрономічної науки. 

КИТАЙ РІШЕНИЙ ПРОДОВЖАТИ ВІЙНУ. 
r. f‚ЩАНГГАРЇ. -у-7;Премієр,Кит.аю і головнин.війь 
ськ'6в^,,командант,марщал НІЯН.Г Кац.,Щек заявив 
гіублйішр, що‚ќрли. Японія накинула .Китаєві, війну, 
то ‚Китай цринме ВИЗ.ОВ і .видержить, у війні.до 
останньрї.краплї ‚кррви-. Японські літаки' бомбарду-. 
в4ли; Тієццін, вбиваючи, тисячі, людей і обертаючи 
д'еякі частини в .руїни.,, Центральний' китайський 
уряд' висилає ‚у. навіидену війною територію нов'і 
військові підкріплення. 

ПЕРЕДБАЧАІЌ}ЇБ' ЗМЌШЬННЙ Ч Й ^ А % 
ЛІК)ДЕЙ: 

. . ПАРИЖ, ѓт- Тут ‚розпочався міжнародній конч 
грес учених, які займаються справами скількостй 
людей.,, Учені, в. докладах висказувалися,. що впрб-
дрвж двох .наступних поколінь' народи' північно-за-
хідньої,.Европ.и.зменшать своє число на хюрок- мі-
ліонів о.сіб.. Внаслідок значного.піднесення санітар-
них ВІДНОСИН..У культурн'их краях число зросло біль-
ше, ніж на це дозволялиб. територіяльні можливо-
сти.,,Телер іде відворот і в культурних краях слідне 
зменшення ўродин. ' ' 

ЗА ЗАМАХ НА AMBAtA^6W ДЇСТАЛАЛЯЕГКУ 

(І,КАРУ.', ,. - ^ 
.,., .Џ№ЏЖ — Пані ‚Магда д'е..‚фонтанж, яка кіль? 
кд, місяц і̀в тому виконала атентат на французького 
4мбасадораг д'о .Риму, ЦІанбрена, ранячи його кулею 
в ст'егцсд, т ^ п е р дістала відносно,, легку кару, всього 
один рік тюрми, з завищенням на неозначений час. 
I^aiij, Ф.онтанж говорила, Щ(?.вона була любовницею 
італійськоѓ^ , диктат.ора ‚Мусолінія, . а амбасадор 
Шамбрен нібито перестеріг.диктатора перед нею. 
Суд„у часі, розправи заборонив їй розбабрувати 
свою любовну історію. 
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П О Л І Ц І Я Й НА`СИЛЬСТВА 
: Під таким заголовком містить нкжорський що-

денник „Ворлц-Тел(Гґрам" замітну статтю, про крі-
ваві заворушення в сталевих страйках. Голос 
„Ворлд-Телеґраму" замітний тим, що цей часопис 
не був ніколи радикальний. 

„Хто винуватий за вибух насильств у звязку зо 
страйками в сталевім промислі?" — питається що-
денник. „Сталеві підприємці та місцеві й стейтові 
урядники, що поступають згідно зо сталевими під-
приємцями, кажуть, що завинив Організаційний 
Комітет Сталевих Робітників. Сталевий комітет за-
те каже, що „17 сталевих робітників вбито жор-
стоко й самовільно", що нікого за ці вбивства не 
потягнено до відповідальности та що федеральний 
уряд не проявив найменшого зацікавлення охоро-
ною прав робітників. 
, % фталеві компанії стараються зложити всю вину,, 

за Насильства на страйкарів, а деякі місцеві публич-
ні урядники займають те саме становище. Напри-
клад,.лава присяжних шікаговського коронера ка-
же, що вбивство 10 осіб коло фабрики „Ріпоблик 
Ч^тіл" у Савт Шікаѓо було оправдане та що поліція 
виступала в самообороні.. Це годиться з; заходами 
шікаговського уряду представити справу так, що 
страйкарі почали кріваву бшку. 

„Звичайні горожани, цікаві дізнатися правди, 
повинні бути вдячні за рапорт сенатського Коміте-
ту Горожанських Свобід під проводом Ла Фолета' 
про розсліди над убивствами в Шікаґо. Посадник 
Шікаґа, Ќелі, напав на цей рапорт як на рапорт, 
зроблений в іншому місті, Вашингтоні. Одначе нам 
здається, що саме ця обставина дозволила коміте-
тові зробити безсторонний розслід. Комітет по-
кликав до Вашингтону на допити поліційцих уряд-
іників, поліцаїв, страйкарів" і неінтересОваних; горо-

Т̀ жаНг. Що бачили події в Пропамятний День. І Він 
:j Оглянув, докладно фотографії з битви та знаме-

ниті рухомі образќи. Він переглянув усі докази та 
предложив рапорт, який нам видається неможли-
вим до відкинення". 

Подавши потім висновки, до яких дійшов се-
натський комітет, Ворлд-Телеґрам" каже: „Ми не 
можемо згодитися вповні з Організаційним Комі-
тетом Сталевих Робітників, що вся слушність по 
однім боці, а вся неслушність по другім. Ми зна-
ємо, що горячі й невідповідальні голови бувають 
.і серед страйкарів. Одначе вповні годимося зо ста-
новищем комітету Ла Фолета, що поліція не повин-
на` вязатися в робітничих:спорах з ніякою сторо-
ною. v 

„Рапорт комітету повинен бути осторогою для 
всіх міських урядів уживати поліційної сили лише 
для охорони публичного інтересу, себто для вдер-
жання порядку й запобіження насильствам, а не 
для викликання непорядку й піддержання насильств 
через сторонничу поведінку в робітничих спорах". 

„Україна страдниця" — під 
таким заголовком містить 
римський „Мессаджеро" в чи-
слі з 9 липня кореспонденцію 
від свого варшавського допи-
сувача, Роберта Сўетера. До 
Варшави прибув утікач з Со-
вєтчини, Василь Мировеха, 
який ще кілька тижнів тому 
був впливовим урядовцем со-
вєтської вязничної системи і 
мав спеціяльне доручення на-
глядати над концентраційними 
таборами політичних вязнів. 
Внаслідок останніх подій цей 
чекіст, що за часів царату слу-
жив також у жандармерії, у-
важав за краще втекти- за кор-
дон. Італійському кореспон-
дентові, що знає досить добре 
московську мову, він оповів 
про стан концентраційних та-
борів. З огляду на його фа-
хове ознайомлення зі справо-
ю, це його оповідання наби-
рає характеру справжнього 
документу. Для нас цей доку-
мент тимбільш цікавий, що у 
великій частині він присВяче-
ний Україні (з кореспонденції 
.Сўетера не видно, чи сам-.Ми-
-ровеха — українець, але зреш-
ігою це не має значіння). " . 

— Коли я порівнюю,— ќа-
зав -Мировеха Сўетерові,. ?-
стару ^царську каторгу, я що ^ійіонів 

тів тощо. 
4) Табори `Далекого Сходу 

з осередком 'у Хабаровську 
призначені на-перетримування 
націоналістичних мас з ріж-
них національних меншин. 

5) Політичні табори серед-
ньої Азії з осередком в Алма 
Ата, призначені для кольоро 
вих вязнів Азії. 

Від 1929 p., себто від часу, 
як Сталін повів наступ за о-
статочну колективізацію землі 
і послідовне винищення „ку-
лаків", ця сітка ксНщентрацій-
них' таборів набрала дійсно 
вражальних розмірів. Совєт. 
ський режім доконав майже 
цілковитого знищення' замож-
нього українського населен-
ня, додаючи до голоду і ма-
сових реквізицій, ще й при-
мусове виселення, яке внаслі-
док повстань перемінилося в 
масове постачання концентра-
ційних таборів. Москва мала 
на меті звільнити в цей спо-
сіб свої західні границі від не-
певного і сепаратистичного у-
країнського населення. І т?пер 
можна рахувати,, .що не вважа-
`ючи на ' величезну. ' щоденну 
смертність, скількість;: україн-
ців на самих тільки СОловках 
піднеслася з 800 тисяН ;:.др j.2 

кари, або впрост забиття вяз-, 
ня з револьверу наглядача. За 
кілька останніх років` 4,000 
вязнів пробували втекти з Со-
ловецьких,островів, але з них 
хіба сотка змогла дістатися за 
кордон. 

Тепер ліквідування контрре-
волюціонерів уже не відбува-
ється по підвалах Лубянки та 
інших підвалах Чеки, за ви-
нятком хіба цілком винятко-
вих обставин, але всі заареш-
товані і присуджені відбува-

ють масову подорож У m та-
бори смерти, де мусять пе-
реводити нечувано важкі ро-
боти і в той спосіб поволі ви-
нищуються, без колишнього 
гуркоту моторів та кулеметів. 

За останні місяці 1937; року, 
на Солове`ць`кі о с т р о в и 
привезено 1,200 українських 
інтелігентів, шо були прису-
джені на десять років каторж-
(них робіт за зраду й антиста-
лінську пропаганду. 

Евѓен Онацький, Рим. 

ЯК ЖИВЕТЬСЯ УКРАЇНЦЯМ У 
Х О Р В А Т І Ї 

(3 ВІДВІДИН АМЕРИКАНСЬКОГО УКРАЇНЦЯ В ЗЕМЛЯКІВ 
У ЮГОСЛАВІЇ). . 

зв`брущувала стільки, 'ніжних 
європейських сердець, з тегіе-
.рішньою большевицькою, му-
шу визнати, що та була 
справжнім раєм. 

Диктатура пролетаріяту по-
бачила себе примушеною роз-
винутиі кольосальну сітку кон-
центраційних таборів і зорга-
нізувала пять великих центрів 
у пятьох ріжних частинах со-
ВЄТСЬКОЇ РОСІЇ. ; 

.1) Концентраційні `. табори 
півночі, призначені дл'ялнай-
більш загрозливих . Г` небез-
печних політичних злочинців. 
Вони мають свій головний о-
середок на одному з Соло-
вецьких островів. Сюди при-
возять переважно присудже-
них з південних провінцій Со-
вєтчини, себто з Кубані, з У-
країни, з Кавказу і з Криму. 
Вязні з цих чотирьох провін-
цій складають тут 80%ч3агаль-
ної скількости. 

'2) Концентраційні табори У-
ралу, з осередком у Шердині. 
Сюди привозять політичних, 
менш важливих і менш небез-
печних. ' 

3) Концентраційні табори 
Сибіру з осередком у Ново-
Сибірську призначені для по-

Ш Соловках " нарихтовують 
сім так званих таборів смерти. 
Один з островів, що назива-
ється Анзир, служить остан-
нім житлом для тих, що не 
можуть більше працювати, а-
бо не заслугують, через свої 
хвороби, на особливу охо-
ронў. 

Дмитро Сидляр, україн-
ський громадянин з Джерзі 
Ситі, що від 1909-го року чжив 
в Америці, відвідав недавно 
тому свою матір, сестри й 
шваґрів, що живуть у Таніжі, 
в Хорватії. Батько й мати йо` 
го вибралися туди ще в 1891. 
році і звяли були.;його з С0-
бою, але .він побув' там ўсьо-
го 12 літ, а ѓпотім ^емігрував 
до Америки; Гром.-.Сидіѓяр по-
бував -у Хорв̂ атії тфи: тижні й 
мав нагоду трохи прягяянути-
ся` до життя ^краШшв `у .Хор-
ватії. і. :; -;;

 ; х іі -j ``:, : .- -- ; 
У селі Таніж Й. коло -400: го-. 

сподарств, з того 400 хорват 
ських і 50 українських. У су-
сідніх селах теж є в кожному 
споре число українських ко 
льоністів. З українців одні 
приїхали були ще до батька 
Сидляра, а інші пізніше, до 
1912-го року, бо по тому рр-

Поміж національностями, ЩОІ ці вже до Хорватії з Галичи-
тут знаходяться, переважають І ни ніхто не приїхав. Українці 
укрйїнцц' козаки- ігрузини. О-, вибиралися туди з-цілими ро-
собішво::.трагічні доля'кав`'!дивами ?)й гбсп.одарством, :ку-
казьких гірняків, бо цї Вільні, пуіЬчи: собі землю 'від міс'це-
синй високих гір, НІЦОЛДІ ;.не:'вих господарівѓ Земля там ў-
виживають більше від року вірожайна. Колись вона не ро-
цій проклятій місцевості, але дила так, як тепер, через те, 
підупадають, як жертви тубер 
кульози, або самі кінчають з 
собою. 

Справжніх росіян, або `мо 

що поля заливали води ріки 
Сави. Відколи люди покопали 
канали й воду спущено в Са-
ву, поля родять прекрасно. 

скалів, майже зовсім нема. В Наші люди мають по 15 до 20 
цих самих таборах смерти.!моргів поля, мають по кіль-
вязні мусять переводити такі коро коней, держать багато 
праці,., що далеко перевищу- худоби й свиней, з котрих го 
ють їіс фізичні сили. Трќі хто 
не доконав .своєї роботи, о-
тримує перше тільки полови-
ну своєї дуже мізерної пожи-
ви. Якщо цей засіб не допо-
магає — і він не може до-
помогти! — тоді вязень підпа-
дає найбільш вишуканим тор-
турам. Найменший протест 

дівлі вони мають, - ‚найкращі 
приходи. 

Українські хати будовані з 
цегли й усі криті черепицею. 
Відріжняються вони від хор-, 
ватських домів, котрі всі бу-
довані над пивницею, з меш-
каннями, для людей на друго-
му поверсі. Господарські бу-

к.араних урядовців, спекулян-j потягає за собою збільшення динки теж муровані й дво-по-

верхові: на першому поверсі 
стоїть худоба, а на другому 
поверсі складають сіно. Садів 
мають багато, виноградників 
теж. Роблять своє вино й сво-
ю горівќў з сливок. 

Старі українські кольоністи 
носяться так, як вони носи-
лй'ся колись у краю, в Гали-
чйніг Молбдь- уже переймає 
хбрватськиЙ стрій, що його 
виробляють'самі з лену.# Шов-
ку, йа "котрий вони подують 
.шОвќівниці на морвовид дере-
вах. Купуваного оді.ння ` но-
сять мало. 

Відживляються добре'. їдять 
багато молока, сира, масла та 
яйця і кури. Нема господаря, 
який не різав би собі на рік 
найменше дві годовані свині. 

Податки досить високі. В 
цій околиці господар платить 
від морга коло сто денарів. 
Збори з поля гарні: один член 
родини ѓром. Сидляра, щ,о 
має 1.8 моргів поля, зібрав по-
переднього року.8 вагонів ку-
куруд‡и та- 5 врґбній.Аџпеіниці. 
' Найбільшим тягаромі для у-
ќраїнських кольонісѓіб"у 'Хор-
ватії є військова служба. Тре-
ває вона 18 місяців, але бе-
руть до неї просто кожного, 
лишаючи хіба каліку. Військо-
ва служба відзначається ще 

й тим, що жовнірів уживають 
не тільки до стисло військової 
служби, алеѓ' й до будови дф-
жавних Дотѓ:, гзано жовнір р„. 
бить війкќові 'вправи, а зио 
лудня виходитьдіа-дороги. 

Українці живўіть' із хорватл-
ми як добрі сусіди. Хорват 
називають українців „русами" 
бо перші кольоністи не нази' 
вали себе українцями, але ру. 
синами. ХорШ^іі римо-католи-
4 І й j ходять До своНб. КОСТс 
ла, тому україн'ці п,остаііовй.і)( 
збудувати собі церкву. Буд,;. 
вў вже викінчують і збні)а(оті, 
уже фонди на, малювафій. 
Спровадили собі вжсМукрйц. 
йького священика з Галичини. 
До церкви в Таніжі ходятіі х-
країнці з 4 сіл. В околиці t :, 
українських церков. 

У церковнім будинку буде 
міститися теж українська иіко-
ла. Українську школу в Тані-
жі заведено яких 7 літ тому. 
Вчив дяк, спроваджений зЧ а̀-
личини. Діти, що 'давніше хо-
дили до хорватської иіко.іи, 
ходять тепер лише до ўкраїн-
ської. При навчанню ўкраїн-
ської грамоти помагає дітям 
те, що українськй;?іисьмо май-
же не ріжнитЬЗД{від сербсько-
го- -j j іашїйн;., 

Українці передплачують у-
країнські ГаЗЄ7?и. Читальні- і: 
селі нема. Щші люди ходять 
на хорватські^ т^атр‡яьиі ни-
стави. Мають-охоту Дава†й и 
свої, але ДосЬ j ще ‚не; давали. 
Можливо, що як буде вйкінче-
на саля під церквою, то бу-
дуть давати й свої вистави. 

Жид прибіг задиханий до а-
секураційного товариства і 
пхається до віконця на сам 
перед, хоч там стоїть ціла 
черг`а. 

— Ви-в якТй Справі? І пи-
тається службовик. ,` 

— Я.хотів заасекўрувати дім 
від ВОГНЮ: ' " ' '-; 

— То прошу підіждати, я 
мушу полагоджувати по черзі. 

і— Що значить „підіждати", 
коли мій дім уже 'горить?! 

ВИКОРИСТАЙТЕ ЛІТНЮ ОФЕРТУ „СВОБОДИ" і 
Кожний нов'ий-передплатник, що пришле ОДНО- j 

РІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ НА. „СВОБОДУ" в сумі $6.00 j 
ОДЕРЖИТЬ ВДОДАТКУ КНИЖОК НА СУМУ $10.00. j 

По одержанню річної п'ередплати Адміністрація І 
„Свободи" негайно вишле такому передплатникові ќа- j 
тальог з якого він вибере собі книжок на згадану суму. І' 

КОРИСТАЙТЕ З НАГОДИ Й ЗБАГАЧУЙТЕ СВОЄ 
ЗНАННЯ, ЧИТАННЯМ КНИЖОК. 

В. Будзиновський. 

"-; w - -
Д О Б Р Е С Х О В А В ГРОШІ 

Оповідання. 
f-

Купець Стефан Коряцький 
повинен би з ріжних рацій 
звати себе найщасливіщим чо-
ловіком під сонцем. Міліоне-
ром, що правда, не був, та не 
в міліонах людське щастя. Ко-
би лиш не біда! Хоч Кориць-
кий не мав міліонів, то за те 
мав неоднО, чого неодин мілі-
онер не годен купити, хоч би 
за те давав усі свої міліони. 

'Корицький був здоровий 
хлоп. Корицька була здорова, 
гарна і добра жінка. Обоє щи-
ро любиЯися, розуміли себе і у 

'всім важнішім були згідні. їх 
‚Діти,були здорові^гарні, доб 
рі і розумні. За р і бќи були до 
ібрі, так, що ціла родина була 
убезпечена. Люди шанували 
iroroj мав славу розумного і 
чесного купця. 
. Добре було би Корицькому, 
не мав' би ніяких турбот, ніякої 
журби, як би не одно: Зи^при-
крѓ досвіди!так навчили тйого, 
чи' може таку хоробу мав. До-
сить, поза своєю родиною не 
ти'рив Нікому. Не вірив у чи-
стоту рук людей. 
Цей сумний досвід, чи ще 
сумніша манія бувала жерелом 
ріжних непорозумінь, які ціл-
ќб'М-непотрібно зробили йому 
неодиОт`оворога. Також в хаті 
бували клопоти, через, пере-
ббрщені обережности перед 
злодіями^ Хоч Корицький на 

— О) 
всі лади обезпечував свої грб-
ші, то всетаки боявся, що 
хтось вкраде їх. 

Хто так д'уже боїться злоді-
їв, той нікуди не поїде, тож і 
Корицький не виїздив нікуди 
Двацять років не був за рогач-
ками міста. І по місті не дуже 
швендався. Як не в своїм меш-
канню, то сидів у крамі; як не 
в крамі, то в мешканню. Не ди-
во, що запросини брата, щоби 
приїхав до нього, були неначе 
бомбою', киненою і в мешкан-
ня Корицьких. Осип" Кориць 
кий, два роки молодший від 
Стефана, був монахом в да-
лекім василіянськім монастирі 
Браття розсталися тому шіс 
нацять років. Осип вступив 
був до василіян проти волі 
брата Стефана. Тоді вони ро-
зійшлися в гніві і шіснацять 
років не знали один одного. 
Аж ось тепер, така несподі-
ванка! 

Лист Оси па був дуже сер-
дечний. На закінчення просив 
брата, щоб доконче приїхав 
до нього. Під підписом була 
дописка ігумена, що Осип дї-
став дозвіл запросити свого 
брата. 

Зразу Стефан дуже втішив-
ся листом. Та не довго трева-
ла та втіха. Стурбувало його 
питання, яке виринуло в душі: 

— Шр. б2ата, спонукало до 

такій довгій, завзятій мовчан-
ці, написати таке сердечне пи-
сьмо,- цхе й запросити до:себе? 
Чи: монастир не важить `на мо̀ ї 
гроші ?. Ѓ '̀Може братом хочуть' 
видурити їх від мене?... h З 
- Жінка хотіла розрухатийо-
гої̀  загнати між людей, щоби 
троха розірвався. Як могла, 
так силкувалася розвіяти його 
недовірчивість. 

— Чейже силою,, ні підсту-
пом, ні обманом не видруть, не 
вимантять від тебе нічого, — 
казала жінка. — Не' личить 
так зле думати про побожних 
монахів і про рідного брата! 

Приятелі також радили йому 
їхати. Казади, що околиця ду-
же гарна, монастир цікавий і 
цікаве монастирське життя. 

Корицький рішився поїхати. 
Обезпечив свою касу, жінці і в 
крамниці лишив тільки те, що 
на пару дінв конечне, з собою 
взяв пятьсот гульденів і по-
їхав. і 

Приняття в монастирі було 
дуже сердечне. Браття довго 
призиралися собі. Не дивота, 
бо більше як шіснацять років 
не бачилися. 

-і- Ти дуже змінився! 
— Ти, став ще `подібніший 

до тата! 
Надійшов ігумен і також 

приязно привитав брата свого 
монаха. Запросив його на па-
ру днів, обіцюючи йому в мо-
настирі вигоди такі, як би в 
його власній хаті. 

При спільній вечері в рефек-
торі Стефан Корицький поба-

живеться, як то думають по-
божні куми поза монастирем. 
Одііочасно він також побачив^ 
`ідо. сб нонастирсьіф" життя, та-̂  
Моќ не` таке гуляще, як пОза 
монастирем думають безбож-
ники. Смачна й обильна вечеря 
з добрим вином. Якби не̂  те, 
що до монастиря` не можна 
взяти жінки, Стефан Кориць-
кий був би може таки зараз 
пішов за приміром свого бра-
та Осипа. 

— Дві милі звідси маємо 
став, — промовив ігумен до 
гостя. — Завтра будемо спу-
скати. Я сам поїду. Може має-
те Охоту подивитися? Обід 
буде там, на місці. Свіжісінька 
риба... просто зводи. 

— Дуже радо поїду, — від-
ПОВІВ ГІСТЬ.: 

Дуже мило балакалося при 
винці, та строга монастирська 
регула вигнала всіх` з рефекто-
ра вже в годині девятій. Та 
ігумен знав,: що гість не при-
вик був так ск'оро йти спати. 
Знав, що без більшої родини, 
лиш з одним братом, йому 
скучно було бџ сидіти в келії, 
з ласки гостинного ігумена 
до келії, даній Стефанові на 
нічліг, помандрував повний 
збанок вина. Брати довго 
сиділи і балакали. Один од-
ному розказував про те, що за 
тих шіснацять років пережив. 
Коли збанок вже випорожни-
ли, розійшлися, щоб спочити. 

Коли Стефа'н вже (був сам в 
своїй келії, сильно зажурився. 
Він взяв зсобою цілих триста 

чив, 

останній хвилі, коли вже від-
ї'здив і ховати дома було за-
пізно.. Тепер 'ві$ѓстів лотерпа-
ти, що тут, .в,.#ужій 'хаті хтос'ь 
влізе до нього"?-Р^ѓ гроші 
Вкраде, Ц ч , ѓ - . 
..Щоби виміркувати, ѓчи тут 
можна перед злодіями обез-
печитися, став оглядати келію.' 
Вперед заглянув під ліжко `і 
до шафи, Не знайшов нікого. 
У вікні решітка. Вхопив обі-
руч і сіпнув. Держалася дуже 
добре. Отвір від печі до коми-
на 'малий в грубім мурі. Ніхто 
не вліз би. Бічних дверей нема. 

— Ов, погано!' — входові 
двері цілком без замку! 

В кишені триста гульденів 
готівкою, і годі замкнутися! 

— Чи не на те запросили 
мене і заливали таким сильним 
вином, щоби... Хіба цілком не 
буду спати і рано відїду... 

Сказати легко було, та не 
спати, дуже тяжко. Дома Сте-
фан лягав дуже скоро. Він лю-
бив висиплятися і мусів, бо 
твердий сон перемагав і по-
кріпляв його. Коротко, був 
добрим сплюхом. Тепер, по 
вині сон ще більше налягав на 
нього. Чув, що як лиш сяде, 
то всне. 
. Треба було доконче келію 

якось обезпечити і лягати 
спати. На його щастя двері 
відчинялися до середини келії. 
Стефан присунув до них стіл, 
на столі поставив крісло. 

— Як би тепер злодій по-
пхався сюди, то дверми відсу-

будить мене і монахів у цілім 
монастирі. 

Спокійний, що. .обезпечив 
себе і свої гроші, став роздя-
гатися. Та по хвилі при'йшла 
йому нова гадка: 

— Я нині забагато випив. Я 
і мій брат. Монахи при- вечері 
також не жалували собі. Ма-
буть всі будемо твердо спати. 
Так твердо, що ніхто з нас не 
почує того ломоту, який у ме-
не наробить злодій. Треба 
зробити так, щоби він взагалі 
не міг відчинити дверей: що-
би не міг відсунути стола. 

Стефан присунув ліжко до 
стола. 

— Тепер злодій влізе до ке-
лії хіба тоді, коли дверми від-
суне не лиш стіл з кріслом, а 
також ліжко зі мною. Та Сам-
сони вже перевелися. - -

Обезлечивши себе так, вий-
мив гроші і при свічці став чц-
слити. Нарахував триста. Гро-
ші всунув назад до портфелю, 
портфебіь всунув назад в ки-
шеню кафтана. В кишені шта-
нів мав ще троха дрібних, які 
взяв був на дорогу. Тих він 
тепер вже не рахував. Лиш ру-
кою поклепав по кишені. До-
левнившися так, що ті дрібні 
Ще є, став роздягатися. Одяг 
поклав на ковдрі, щоби на 
випадок небезпеки мати під 
рукою. Лежачи, під ковдрою, 
міркував: 

— Я рухував гроші на столі 
при свічці. Як в ночі в хаті сві-
титься, то знадвору крізь вік-

не стіл і скине крісло. Наро- но все видко. Вікно келійки 
Ш т№Ш не так зле І гульденів, бо Џ дістав був в.!бить такого дрмсщ, що Е о 3 . J аиходцТьІ сад. Як в саді бу.в 

хто... Ну, то бачив, шо у мене 
така сила грошей. Також по'-
бачив, що вони в -кшртані на 
ліжку. Щоби їх вкрасти, ці і-
ком не потребує лізти сам сю-
ди до мене. Видушить шибу і 
кафтан з грішми витягне я-
ким патиком. Келія невеличка, 
досягне й тичкою з фасолі... 
Зпід подушки хіба не витягне! 

Виймив портфель з кафтана. 
всунув глибоко під подушку і 
аж тепер.рснув. : 

; У всіх будинках монастиря 
мертвецька тишина. Лиш- и 
монастирських, садах легень-
кий шум вітру. На монастир 
паде сріблисте світло місяця і 
його проміні цікаво зазира-
ють крізь кратовані вікна -д" 
монастирських келій. Стефан 
схопився і з жахом витріійив 
очи. Келію пронизував ќріпа-

?во-червоний промінь. Не сум-
нівався, що то горить. Виско-
чив з 'ліжка з криком: 

— Горить' 
Сягнув рукою по одяг і і'1' 

.знайшов його. На ліжку и#с 

не було його, бо відкидаючіі 
ко^дрз)^кинув з неї одяг W-
землю. Було темно, тож він 
Цього не бачив. Став на по-
мацки шукати дверей, і f'c 

знайшов їх. Пригадав собі, то 
вони забарикадо,вані.^ричучіі 
раз коло разў „горитв!", від-
сунув ліжко і стіл. Нарешті 
відчинив двері і вис#очив на 
коридор так, як стояв, лиш в 
одній` сорочці. Гнав довгим 
коридором і ревів: 

Горить, гооить! 
(Дальше Руде).. ^ 

і ^ _ _ _ шш^шяшшішшш . 



з „арад головного екзекутивного комітету У. Н. Союзу, які 
одбулися 16-го липня 1937 року в головній канцелярії У4 н 

Союзу під ч. 81у83 Гренд Стріт, Джерзі Ситі, Н„ Днс • 

у парадах в$я ли. участь: го-
. .он,ш,і прсдсідник М. Мураш
ко, заступник головного пред-
.ци'нка І". Герман, заступниця 
головною предсідн^ка .-Марія. 
Малевии, головний* рекорд^-: 
ВІІІЇ секретар Д. Галичин і го-' 
josHiin фінансовий секретар-
dcfep Р- Слободян.'' 

Крім членів головного .екзе
кутивного-, комітету на зборах 
були також нриявні всі члени: 
головної контрольної комісії, 
«ка саме в тих днях переводи
ла контролю манна У. Н. Со
юзу. 
.Голошиїй*прсдсідник відкрив 
«'три в годині 10-тій рано. 
Закн присту.плено до нарад, 
бу'вшнн заступник головного 
предсідфїка та бувший член 
головного екзекутивного ко
мітету, В. Малевич, передав 
своє урядування но.вовибрано-
чу заступникові головного1 

предегдника, Г. Германові. 
-. Толі головний предсідник 
іірс.їюжив ; на порядок дня 
такі справи.: . 

Інвестиції. Рішено закупити 
такі бонди: Ґовернмент оф Фі
ліцін Айлендс 4У2% за $16,181.-
25; Вест Ню Ріорк, Н. Дж., 4% 
за >35,350-і Юнайтед Стейтс 
Трежюрі Новтс 1%% за 
$42,500. Також постановлено 
інвестувати $30,996.84 в забез
печених і державою запоруче-
ніі.ч моргеджах. 

Ухвалено продати такі бон
ди: Порт оф Ню Йорк Оторіти 
4'м",, за $53,750, які свого ча
су закуплено за -$51,523.75; Ро-
терфорд, Н. Дж., 5% за $30,-

•'862.50, які з а к у п л е н о за 
$30,790. ' . . ' • . . • 
*.- Моргеджі на Союзові Доми. 
Над нею справою переведено 

• обширну й вичерпну, дискусію, 
і згідно з директивою XIX. 
конвенції У. Н. Союзу поста
новлено уділяти -моигеджі на 
такі Народні Доми, які є ви
ключною власністю місцевих 
Союзових злучених відділів, з 
тим, що уділений морУедж не 
може'бути вищий як 33 до 50 
нідсотМш вартості! дотичного 
дому. При тій нагоді переди-
скутОвано просьбу дітройт-
ських Союзових відділів у 
справі .уділення морґеджу на 
Союзовий Дім у Дітройті, 
Міш.,/переглянено пляни будо
ви цього дому й рішено, що 
коли Цей Союзовий Дім буде-
побудований і згідно з пред-
ложенимй пл.янами представ

лятиме вартість $30,000, уді-
лити тоді моргедж на цей дім 
у сумі $10,000. . 

Малювання Союзового До-г 
цу. Ухвалено помалювати дім 
У. Н. Союзу під ч. 81-^83 
Гренд Стріт, Джерзі Ситі, Н. 
Дж., та поробити конечні на> 
правки. 
* Справа відділення „Свобо
ди". У виконанні ухвали XIX. 
конвенції У. Н. Союзу обгово
рено справу фінансового відді
лення „Свободи" від У. Н. Co; 
юзу та пригіоручено Союзово-
му адвокатові f М. Пізнакові 
перевести легальну сторону 
цієї справи. 

Справа домагань робітників 
друкарні „Свободи". По зрЄт 
феруванні, цієї справи голов
ним предсідником У. Н. Союзу 
та по вислуханні опінії членів 
головної контрольної комісії і 
по прочитанні листів, що були 
надіслані в тій справі від дея
ких головних урядників, відді
лових урядників і членів, які 
протестували проти того роду 
постулювання робітників дру
карні „Свободи" , Ш0 без о-
правданої причини й підстави 
вийшли були на 'страйк; ухва
лено, шо домагань робітників, 
про які була згадка в прото: 
колі з нарад головного екзеку
тивного комітету У.. Н. Союзу 
з 5-го червня 1937 p., немож
ливо під теперішню пору 
сповнити, тнмбільше, що че
рез звільнювання від перед
плати „Свободи" неграмотних 
і тут роджених членів приходи 
„Свободи" саме тепер іще 
більше .зменшаться, а в тому 
самому часі розходи через 
підвишку паперу й плачений 
на ,,Совшел Секюріти" збіль
шаться. Маючи це на увазі, рі
шено зменшити число робіт
ників та поробити такі ощад-
ности, які є конечні для веден
ня часописного бизнесу. 

Згідно з директивою XIX. 
конвенції У. Н. Союзу рішено 
виасиґнувати з народньогр 
фонду $1,000 на виконання 
різьбарем О, Архипенком ста
туї Володимира* Великого та 
на поставлення її в „Культур
нім Городі" в Клівленді, О., як 
дарунок від У. Н. Союзу. 

голоси ЧИТАЧІВ 

Наради закінчено в̂  7-MiiivV 
годині ввечір. 

• Д. Галичин, 
головний рекррдовий 

'Ч секретар. 

КАПІТАЛІЗМ І КОМУНІЗМ 

Нині на світі змагаються дві 
струї між собою: капіталізм і 
комунізм. Та є ріжні відтінки 
капіталізму і' комунізму. Є ка
піталізм захланний, голодний, 
який вічно прямує до .того, 
щоб використати робітника. 
Він явно поборює страйки,, 
старається запрягти до цього 
адміністрацію й здавити вся
кий робітничий організований 
рух. . , f V 

Комунізм ніби виступає про
ти „капіталізму і ніби виступа.є 
в обороні робітників. Та фак
тично нераз. комунізм це тіль
ки перелицьований на червоно 
капіталізм. Таким перелицьо
ваним на червойо капіталіз
мом є большевицький кому
нізм, який не тільки що не 
зрівняй усіх робітників та не 
зніс кляс, але завів ще гірше 
використування робітників і 
більшу соціяльну несправед
ливість, ніж була в Росії за 
старого капіталізму. 

На місце Романових засів 
нині у Совєтах Сталін, цей 
„збожеволілий, крівавий го-
риль", що в крові утопив і да
лі топить ^десятки тисяч лю
дей. До влади прийшов цей 
новий „цар" та його партія 

тим способом, що обдурюва
ли людей. Говорили їм, що во
ни усунуть старий капіталізм, 
заведуть суспільну рівність, 
рай для робучого народу. На
рід повірив їм, бо дійсно на
родам під. білими царями жи
лося дуже погано. При помочі 
брехні вони, прийшли до вла
ди, а захопивши її, стараються 
тепер вдержати її терором. 

Та всетаки народи в Совє
тах починають прозрівати. 
Вони починають бачити, що їх 
тяжко обдурено і тому стають 
бунтуватися проти цього. Ось. 
щоб іще раз обдурити людей, 
щоб , іще раз втихомирити .на 
якийсь час їх гнів, батюшка 
Сталін придумав тепер „кон
ституцію". Ця „конституція" 
це так придумана штука, "що 
на'її основі за ніяку ціну нарід 
Не могтиме вибрати , інших 

їх. .назначить / комуністична 
партія. . 

Та можливо,, що та „консти
туція" всетаки" принесе комусь 
користь.- Але користь не під
битим Москвою народам, тіль
ки користь самому москов
ському народові. Бо больше-
внки, наплювавши на обіцяну 
ними соціяльну справедли
вість, тепер -.плюють на. свій 

так Званий „Інтернаціонал" і 
починають виразно ставати 
на шлях московського патріо
тизму і шовінізму. їх офіцій
ний орган „Ізвєстія". з 24. ли
стопаду м. р. пишуть: „Росій
ському народові належиться 
першенство в родині СССР. 
Він перевів царські завоюван
ня, витворив культуру, дав ве
ликих людей. Всі народи в 
СССР завдячують своє націо
нальне відродження і всі го
сподарські здобутки росій
ськомународові. Тому він зай-. 
має перше становище між со-
вєтськими народами і його 
культура стала спільним ба
гатством совєтського Союзу''. 

. Ось , куди запнули. „Його 
культура стала спільним багат
ством совєтського Союзу". А 
чому стала „спільним багат
ством"?'Чи може тому, шо, 

провідників, ЯК ТІЛЬКИ ТИХ, ЩР-С . " 
иті Москвою народи тої 

культури хотіли? Ні. Тому, 
що большевики силою -наса
джують серед них ту культуру, 
а тих, що тій культурі опира
ються, вони безпощадно нит 
щать. Насаджуючи свою кульс 
туру, вони стараються в той 
спосіб затвердити на̂ Д ними 
свою владу; і ;: 

Л.'Сисин, Пасейк, "Н^Дж4. 

СІМ ВІДОМА РІЧ, ЩО ОДНОЮ ЗНАЙП0ЧИТИ1ШИХ К Н И Ш Е ПРИ* 
ГОДИ ДИТЕКТИВ1В. Усі їх читають і люблять. Фантоме, щ 
найвизначніші люди, котрі все дуже занятті й багато читають, 
купують ці книжки, які вони читають для розваги. Як почнете 
читати пригоди детективів, то' вони вас так захоплять,', що не 
покинете їх читати, поки не скінчите. : 

Книгарня „Свободи" дає спеціальну оферту на такі дитектйвні новелі: 

ШЕРЛЬОК ГОЛМС ] ЗНАК ЧОТИРЬОХ і НЕЗВИЧАЙНИЙ ЗЛОДІЙ 
КРІВАВИЙ ШЛЯХ І ПЕС БАСКЕРВІЛІВ і СУД ЧОТИРЬОХ 

Всі- вище подані книжки разом можете тепер на- <г і пс 
бути у „Свободі" за . . . * І«*« 

" S V О В О D А , " 83 ORAND ST., (Р. О. BOX 846), JERSEY CITY, N. J. 

Ш HAMBURG - AMERICAN LINE 
Ш NORTH GERMAN LLOYD 
^^r^ 5T BROADWAY, NEW YORK 

НОВІ ЧАСИ, НОВІ ПОТРЕБИ. 

Школа св. Михайла в Гекні, 
частині Лондону, завела для 
своїх дітей нбві курси: мають 
розвивати в дітей „ровд сенс'' 
(„road sense"). 

Подаю назву цеї науки ан
глійською мовою, бо в укра
їнській ще на це назви нема. 
іМаю.ть на цих курсах учити діг І 

г З ЛЕГКОГО ЖИТТЯ? 

Скоїлася в Ню йорку диві;л 
пригода: 37-літню 'жінку, за-4 

мужню за багатого бизнеемс-
на, вбив її любовник, незамуж
ній 29-літній продавець авт, 
жонатий з молодою жінкою. 

Ріжні факти підкреслюють 
газети в історії вбивства: при
страсть, подвійну невірність,, 
пиянство, тощо. Одначе чи не 

на вулиці.;Звісно, на модерній-: W ^ e найбільше світла на по-

3 УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ. 

НЮ ИОРК, н. и 
Касовий звіт Центрального 
Комітету Українських Націо

нальних Товариств міста 
Ню, Иорку. 

влаштовує шіттш&ж 

Гішіходи: 1) 3 членських 
вкладок по день 30-го липня 
1937 р. від шістьох товариств 
і парохій вплинуло $30; 2) До
хід з академії в честь Т. Шев
ченка 1937 р. $58.61; 3) Збірки 
в греко-к-атолицькій церкві з 7. 
вулиці в Н|Ь-ЗйТррку.$46.31;''4) 
Збірки в українській право
славній церкві з 14. вулиці в 
Ню Йорку $19.56; 5) Дар „Рід
ній Школі"? в Галичині хору 
п. Оііуфрика в Ню Йорку $10; 
6) Дохід з „Базару" в році 
1937 в Ню Йорку $30.30; 7) 
Готівка в касі з 1936 р. $42,91; 
Разом з днем ЗО. липня 1937 р. І В НЕДІЛЮ, ДНЯ 1-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1937 РОКУ | 

=5 Зараз по*Сл. Божій в Церковній Галі 675 Савт 19. вул. З $237.69. 
Ш г Цим запрошуємо, всіх громадян міста Нюарку і m ' , РоЗХод,!: ГИЛКл ! і п !: 
== околиці прийти численно, та своєю приявністю вияви- S.-' 
= ти признання за щиру працю в громаді. »76 = 
S Уряд Прав. Громади. Щ 
ІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІШІПІІІІШ 

PIZIUJI 
ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛАРАХ І ТЕЛЕ
ГРАФІЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕИ СВІТА, 
СКОРО І ДЕШЕВО. 
Продаємо шифкарти на всі лінії до кран f 
І з краю до Америки. 
Полагоджуемо псі краєві справи дешево-, 
І після прав краевих. 
Продаємо І вимінюємо ломи І фарми І 
полагоджуемо всі .тутелпні справи ре-
ЯЛЬН^СТСЙл * 

В кождій справі просимо кождого Українця в Америці удава- s s 
тися в повншгеі справах до свого українського оюра котрого _ _ 
властителем від 20 літ в Ангін Пашук. Адреса така: __= 

';, ANTHONY D. PASHTJCK Щ 
322 N. 8th Street ; Philadelphia, Pa* щ 

. Сила оголошень. , 
Як гадаєш, чи оголошення гіощачуються? 

— Ще й як! Подумай: швець, який робить ме
ні черевики, дав. до газети оголошення „Потрібний 
хлопець", а'вже до трьох днів жінка вродила йому 
б-шзнята! 

Школі" в краю через „Обєд-
нання" в липні 1937 р. $70; 2) 
Дар на визвольну боротьбу 
Рідному Краєві підчас Націо
нального З'їзду в Ню Гейвен, 
Конн. $15; 3) Винайм гал-ь у 
Ню йорку $42; 4) Платні орхе-
страм та звороти урядникам 
за( рік 1936-тий за працю в 
централі $51; 5) Оголошення в 
пресі $10; ф) Квіти, кокардкц 
та друки $22.91; 7) Готівка в 
скарбника з днем 30-го липня 
1937 р. $26.78. Разом $237.69. 

За Центральну Управу 
Комітету: 

Михайло Пізнак, голова; 
Еистахій Крнвень, скарбник; 
Михайло Беля, секретар. 

НАСЕЛЕННЯ А Л Щ І Ї Й ЛЬО-
ТДРИНПЇ ЗА НІМЕЦЬКУ МОВУ 

Альзапія й Льотарингїя це 
невеликий край на границі між 
Німеччиною й Францією. За 
нього йде від віків боротьба 
між тими обома народами. 
Шастя сприяло раз одним, то 
зноиу другим. Скільки разі" 

перемагали німці, тоді прилу-
чували Альзацію й Льотарин-
ґію до Німеччини. Колиж го
рою були французи, тоді зно
ву переходив цей край під 
владу Франції* НепеЛнкий він, 
але ні одні ні другі не хочуть 
уступити, бо вважають його 
своїм, а жаден нарід на світі 
не уступає ніколи, за ніяку 
ціну, навіть найменшої части
ни, своєї землі. " • 

Населення в цьому краю мі
шане, але в більшості німець
кого походження й "говорить 
переважно німецькою мовою. мецької мови. Майже 20-ЛІТНЄ. .ч.: ' . - - про--давні часи, -далекі краї, 
По • «останній„ світовій- В4ИЙГ ?киття цього краю шд^владою^ - - . •.. • ••-
\S~^..;JL « fC ^-.««T.T.^h;2^*TJfei«V?.ia ..„ ^ . .^ .„ -^ 'J.[-^..dXm.- Яро -рахунки, н астрономію. 

Одначе чому не малаб вона Альзація: й Льотарингїягоив-
нилися : знову під вЛадоіо 
Франції. Щоб не дразнити на
селення, французька влада ви
дала закон, що навчання в усіх 
школах та всяке урядування 
в краю має бути двома мова
ми: французькою і німецькою. 
В 1924 році хотіла французь
ка влада змінити цей закон і 
запровадити всюди т і л ь к и 
французьку мову. Але насе
лення заявилося в голосуван
ні в більшості за німецьку мо
ву. 1 тому осталася двомов
ність, бо французька влада, 
хоч. яка сильна, хоч виграла 
була . щойно війну, не відва
жилася в завойованім краю ві
дібрати населенню його бать
ківської землі й матерньої мо
ви. ' 

Але минуло від того часу 
кільканацять літ. Теперішня 

тей, як ' зберігати обережність 

, , дію Щаджена жінка -ЛюбЬйни-
ка-вбивннка, котра подала ґа-

Ми знаємо вулицю передів-' зетам цікаву Історію свого но
сім як місце комунікації, ко- д р у ж ж я : Вона віддалася за те-
трою їздять люди з одного ТЄперішнього вбивника, як їм 
місця на друге. Ми знаємо п б у л 0 п о 1 7 л-п' Вона була тоді 
теж як місце проходу, отже уЧеницею в школі медицини, 
легких тілесних вправ для В б н а п 0 к и Н у л а ШК(>лу, щоб 

їздоровля. Що більше, знаємо і в и й т и з а Муж. По році подруж-
жидівсько-соціялістична • влада і теж вулицю як місце забави, ж я ,-,• р0дИ Ч і удержували і її і Ті 
Франції хотіла знову усунути (передівсім дитячої забави. Те- j ч о л о в у к а \ їх дитину. 1 удержу-
німецьку мову зі шкіл і! уря- пер вулиця стала небезпечним \^ л и В І Д .ТОГО 'часу"""дальших 
дів. Альзації й Льотарннґії.| місцем, на якім людину може'-!^,м" ; , j T - ч 

Думали, що може за кількана
цять літ життя в одній держа
ві альзатці привикли до фран
цузької мови та згодяться без 
спротиву на зміну. Але поми
лились. Перед кількома тиж
нями- відбулося саме в ' тій 
справі загальне голосуваннями 
альзатці виказали великою 
більшістю голосів, бо 452 ти
сячами, проти усунення ні-

постигти смерть.. Два роки ра
дила шкільна рада* в Лондоні 
над тим, як навчити дітей пра
вил безпечної поведінки на ву
лиці й нарешті прийшла до пе
реконання, що треба дітей на^ 
вчити н Школі, як ходити ву
лицею, не наражаючися на не
безпеки. 

Скаже може хтось, що шко
ла має дати людині знання 

Лиш подумати- собі: 

Франції не вирвало б "заселен
ня . глибокого привязання. до 
Своєї матерньої мови. Ба, що} 
більше, . це привязання ще 
тільки збільшилося, бо тим 
разом голосували за німецьку 
мову 80 тисяч дорослих осіб 
більше, ніж у 1924 р. Вислід 
цього голосування приняли в 

вчИти 
І нею? 

дитини ходити ВУЛИ-

ЯКЖЕЖ МИ? 

При Нюнорськім Універси
теті існує так звана клініка для 
суспільного достроєння тала-

ШИФКАРТИ 
на найбільші та найскОршІ кораблі на всі прогульки,'і то до всіх 
країв. Виготовляємо всі документи, потрібні до подорожі — паш-
портн, Візи, пер кіт н. афідевіти, петиції, і тому наші пасажири не 
мають клопотів в дорозі. 

ДОЛЯТИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО І ТЕЛЄГРАФІЧНО 
і виплачуємо на останній почті під повною гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідію до нових' законів. 

• ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тепе
рішніх обовязуючих законів в краю. Контракти, повновласти, акти 
даровизни, довжні скрнпти І всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ та ріжні бизнеси по дуже приступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА 

по совісні поради та ретельну обслугу. 

S. KOWBASNIUK 
277 Е. 10th БТІ-ШЕТЛСміж 1-ою І Евеню A), NEW YORK, N. Y. 

Німеччині з великою радістю,'новитих людей, яка видно ви-
але без розголосу. Без розго-! ходить із заложення, що тала-
лосу й шуму, бо німці вдають: повиті діти мають спеціяльні 
тепер.назверх, що ніби хочуть труднощі при достроєнню се-
погодитися з Францією, й ви- бе до суспільного життя, 
рікаються раз нйзавсіди Аль-1 Професор Гарві.Зорбо, ди-
задії й Льотарйнгії. Але поти-'ректор тої клініки, говорив о-
хенько придивляються добре,'йоді у Васарськім Евгеністич 
що діється за Реном, у забра- H j M Інстит)'ті (що звертає у-
них їм краях, і приго.товля- в а г у н а в а г у здоровля родичів 
ються... Бо надіються, що к о - ; д л я лотомства) про^ те, чому 
лись знов обернеться колесо і с а м е ЙОГО клініка звертає у-
історії й тоді вони напевно н е ! в а г у н а талановиті діти. „На-
забудуть про своїх братів за і в і т ь побіжний погляд на істо-
Реном. Ірію", говорив він, „покаже 

, » ' • ' нам, що історична доля наро-
4ду залежить від Torov чи він 

уміє чи не вміє використову
вати для себе умово найздіб
ніші елементи свого населен
ня'.'. ( 

\ • • • 

Чи видно це вже з побіжно-
', го логляду на іст6ріюг не бе
руся судити. Одначе може во
но справді так. Тому, як проф 

сім літ 
молодий* чоловік не мав за
няття, Сім літ він не міг спов-
няти супроти Своєї родини о-
бовязків, котрі він може, при
знавав. Чи не здеморалізувало 
би не й сильну людину? 1 хто 
за це винуватий? 

ВСЬОМУ ВИННА НЕВІСТКА. 

Згори знаю, .шо знайдуться 
люди, які скажуть, що тут 
ванна жінка. Або та жіїїка, що, 
заманила' молодого чоловіка, 
або жінка вбивника, шо ніби-' 
то відігнала свого чоловіка й 
загнала-7 його в обійми другої 
жінки. ' . т 
І знайдуться певно Жінки,JHO 

скажуть, що винні чоловіки, 
Мені пригадується історія з 

учителем недільної школи, що,г 

причитавши дітям з біблії у-
ступ про первородний гріх, 
питався: ,,А хто мені з вас ска
же, чому це жінка перша ку
тала овоч із. заказаного дере
ва, а не чоловік?" У клясі на
стала мертва тиша. „Ануно, 
дітоньки", підбадьорює вчи
тель, „чому не зробив цього 
чоловік?" 

Відізвалась одна дівчина: 
„А прошу, пана вчителя, а 

чи не писав цього чоловік?" 

Зорбсг закидає американцям, 
що вони марнують таланти 

J найкращих своїх умів, то чи не 
і варта би й нам спитатися себе 
ісамнх: а як то ми трактуємо 
-ноїх талановитих людей? 

Вона: — Я цікава знати, чи 
був коли мужчина, який'сказав' 
би до своєї жінки: „Ти одино
ка жїніса, HKjt я кохаю"? 

Чоловік: — Певно! 
Жінка: — Ага, ти маєш себе 

на думці! ."••.*• 
Чоловік: —; Ні, нашого пра-

предка Адама. 

Вязннчний' сторож (до но
вого вязня): —'А-тепер підеш 
до купелі. 

Вязень: — Про це не було 
і згадки в присуді! 



л 

AJiteriTABH. fiX: 
4 3. пікніку на визвольну 

f Щ боротьбу. 
Зводами відділу Союзу У-

країнок% Америки, ім. Ольги 
Бас$раОової в А^оџтавні, вла-
ШТОВаНО пікнік і з його дохо-
Ду уділено на визвольну 66-
ротьбу $10. Р)асчііі вислано че-
рез Обєднання! ` ...,х 

Со(рІя.Саврук, секр. 
Џ Ч 1—ІЧ !і Ц.' 

ВИ НА ВИЗВО'ЛЬНІ 
ТЬБУ З НАГОДИ . 7-ГО 

ЗДЦУ ОДВУ.В НЮ ГЕИбЕН, 
ќрнй. 

Бруклин, Н. Й.: від, ОДВУ 
ч. 43 $20, Т-во, „Запоррзьќа 
Січ" від. 325 УНС $10, Україн-
ськйіім Демократичний ‚Клюб 
$15, Т-во ім.` Бо`гдана .Хмель-
ннцького, віді і ЇЩл УНС $10, 
Т-во' ім. Тараса Шевченка $5, 
п. Семен Угад^ю $10. я, . :' 

Сейлем, Масс.: від. МУНі ч., 
С'у -ДО, Окружна Управа ОДВУ 

Елізабет, Н. Дж.: від. ОДВУ 
ч. 65 $б, Союз Дочок України 
і,.0, Українські Національні 
Організації .̀ $2U `, Український 
Деу.ократнчнрі"^.Ќл^б ' $10,' п. 
‚Ќомані-.Слободя'н $ІО. . j , , . 

Лінден, Н. Дж.: П. Федірко 
$5. . L „,...; О 

Ню Брітен, Кони.: від. УЧХ 
ОДВУ ч. 66 о 150. 

Стемфорд, Кони.: Братство 
св. Петра й Павла, від. 180 
Провидіння $5, Український 
Горожанський Клюб $5, Брат-
ство Арх. Михаїла $5. 

Бетлегем, Па.: від. УНС ч. 
` 228 $5. ^ t ; 

Д а н б у р і ; Конн. : Братство св. 
М й к о л а я , в і д 381 УНС ?5.50. 

Йетерсрн . Н. Д ж . : Т-во їм. 
Та'раса Шевче`нка, від. 64 УНС. 
310. . р ; ' 

АнсонІя, Кони.: Українська 
Стейтова Орган і зац ія $5, п. В. 
Калина $5, С о ю з Укра їнок , ч. 

ї і ров іденс , Р . Ай'.: Ѓром. Я-
кйм і Іванна Семчуки $15. 

`ў 'Ті ' ї ' ' . ' ' ,;'-' і '! і чі: 
Глестонбурі, Конн.: П. Смик 

$5,7 ЃІ.... М.. Стисло $1. 
ьр'ІстДл, Конн.: Український 

Горожанський Клюб $12, Жі-
ноче^Т^во.,„Любов" $5. 

Разом $2,Ї57І' % 
Центральна У п р а в а , О Д В У . 

ІШш .— — і - - -

ДЖЕРЗІ С1ТИ, Н. ДЖ.! 
TRUTHFUL TURKS' ASSOCIATION 

, . Чт!—:.,влаштовує :-—- , t 

Д І Ю Ч У П Р О Г У Л Ь Ќ У 
Діти з трннацятоі'о і чотириаил-

юго дистрнкту деиятої вордн та чет-
псртого днстрикту десятої вордн в 
Джерзі СІТІІ, п. Дж., будіть гістьмн 
ПрОГДО ЬДО. в 
С-ЕРЕДУ, - Д Н Я 4-го СЕРПНЯ 

(Wednesday, August 4th 1937) 
Вони поїдуть в числі около 500 

автобус'ами до Idlewild Park, Little 
Falls. .Автобуси виїдуть з Jones St., 
в годині 9:3.0 рано. Комітет прию-
-йижгсвідповГдкуі пр`ограмў. — Голо-
вою-комітету є, Mat Cannon. (Orox) 

with these AMAZING N E W 
F E A T U R E S 

ELECTRIC AUTOMATIC TUN-
LNG — An electric motor spins 
the needle round the dial to your 
station. 

VOICE—MUSIC—m-FIDELITY 
CONTROL—Brings the, speaker 's 
PERSONALITY into your room 
and proportions orchestral effects 
Tor " tone-truth." 

BETWEEN-STATIONS SILENC-
ER—No in-between" noise while 
tuning; instant music as soon as 
tuned. 

IMPROVED TARGET TUNING 
— Absolutely accurate, all elec-
tric "bull 's eye" indicator. 

LOCAL STATION INDICATORS 
— Tiny adjustable . .markers for 
your; favorite stat ions, ... 
. STATION CALL-LETTERS VI-

SUALIZED — All major stat ions 
clearly marked. 

Also SPLIT -SECOND RELOC-
ATED, PRIVACY. PLUG-IN. SEC-
RET VOLUME GOVERNOR, ME-
TAGLAS TUBES ( VARIOUS FIN-
ISHES, and GUARANTEED FOR- j 
EIGN RECEPTION. 

8 MUSIC CO., Inc., 
103 № І A, 

(bet. 6trnfc 7tK Stil)'; 

NEW YORK? N. Y. 

- листи НА ІІЛЙТАЌ 
Колцсь. ‚писали люд^. діжні 

письма гна.шкірі не тому, .ш,Ьб 
це$ арти'кул ‚був. дешевший 
від паперу, але; про сто TOjiiy, 
що, взагалі .‚паперу . не було. 
Від цього .теж і пішли слова) 
„писати на воловій шкірі". 
Згодом папір став, ідеальним 
засобом порозуміння між по-
одйнокимя людьми, віддале-
нйми від себе на цілі милі. При 
помочі телефонів можна nop1 о-
зуміватись. і чути взаємно го-
лрс. Одначе незвич,айно ціка-
ву новинку ввела голяндська 
почта; яка дає' змогу своїм 
клієнтам пере'силати говорені 
плити і чути голос своїх дру-
зів без телефону і радія. . 

У вс'іх більших почтов'их V-' 
рядах Амстердаму' заінсталю-
вали недавно автомати, які до-
ставляють грамофонові плитњ 
Щоб дістати таку почтовў 
ґрамофонову плиту', треба 
вкинути відповідну монету до 
автомату і сказати потрібний 
текст листа' до мікрофону. 
Мікрофон передає цей текст, 
що не може мати більше як 
150 слів, на плиту, яка потім, 
оплакована відповідною ;'ПОч-
тов`ою опаскоќ)')' ^ис1іакує''"з 
Автомату. ....ЇІ:"НІ' } А 
Щ Цю новинку заінсталюваліі 

Ьзмірно дешевим '̂̀КІІШТОМ Й 
Je Іі?а,і дорогі ѓр,ддпзідадиі і-змоі 
щ користуватих^І '̂ДймИ'"г^логѓ 
совими листами -гіа`йшйриїим 
колам голяндського грома-
дянства, бо на відворотній 
стороні ‚плит уміщено ‚рекля-
ми найбільших голяндських 
фірм. Очевидно, всі фірми 
незвичайно . радо . користакугь 
із цього нового засобу рекля-
ми і дають СВ)ОЇ оголошення, 
певні, що всі адресати їх про-
читають}. ічи пак відограють, 
та що таким чином сильно 
збільшиться торіговелБНітй'рух. 

Нові „голрсні листи", до-
ступні навіть для найнижчих 
шарів громадянства, яке. ви-
казало.теж багатр. зацікцвден`: 
ня .для .ініціят`иви голядсь^рї 
почти. Рух крреспонденційни-
ми плитами став відразу силь-
н`ий. Найбільше плит іде до 
кольоній. Новомодні лустй 
призначені' теж на ріжні по-
бажання. " 


